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Về việc: Yêu cầu gia hạn điều lệ của UP Academy Dorchester 

 

UP Academy Dorchester là trường công đặc cách Horace Mann K1-8 phục vụ hơn 600 học 

sinh, trường nằm ở 35 Westville Street tại Dorchester. Được thành lập ban đầu vào năm 2013, 

chúng tôi đang tìm cách nộp đơn lên Sở giáo dục tiểu học và trung học (DESE) để xin gia hạn 

điều lệ của chúng tôi cho thời hạn năm năm. Chúng tôi nhận ủy quyền ban đầu vào năm 2013 

và đã được phê duyệt để gia hạn 5 năm vào năm 2018. Là một phần của quy trình trách nhiệm 

giải trình của trường công đặc cách, chúng tôi đang tìm cách gia hạn điều lệ của mình để cho 

phép chúng tôi tiếp tục hoạt động từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2028. 

 

Bởi vì chúng tôi là Trường công đặc cách Horace Mann, đơn xin gia hạn điều lệ của chúng tôi 

cần có sự hỗ trợ của Hội đồng chưởng quản, Liên đoàn giáo viên Boston và một cuộc bỏ phiếu 

xác nhận của Hội đồng trường Boston. Đính kèm là các tài liệu dự thảo để quý vị xem xét. 

Chúng tôi mong muốn được thảo luận về đơn xin gia hạn của mình với quý vị tại cuộc họp của 

hội đồng nhà trường vào thứ tư, ngày 21 Tháng Sáu 2022. 

 

Chúng tôi vô cùng biết ơn khi được hợp tác với Hệ thống trường công lập Boston để phục vụ 

học sinh và gia đình của mình. Tầm nhìn của chúng tôi với tư cách là một trường học và tổ 

chức chính là cố gắng hỗ trợ học sinh trau dồi trí óc nhạy bén, chia sẻ trái tim nhân hậu và 

khám phá lộ trình và tiềm năng của các em, đó là điều mà chúng tôi rất coi trọng. Chúng tôi 

mong muốn tiếp tục mối quan hệ hợp tác đó và thực hiện tầm nhìn của mình trong những năm 

tới. 


